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bersambung ke hal 3

Tutup Tiap 
Senin 
Dan

Selasa

Tutup Tiap 
Senin 

Dan
Selasa

Abu 
Bak
ar 
Baasyir

teroris

, 
terpidana 
kasus me 
dinyatakan bebas 
tanpa syarat.Abu Bakar 

Narapidana Teroris

Baasyir akan 
menghidup udara 
bebas dari 
kungkungan 
penjara Lapas 
Gunung Sindur, 
Bogor, Jawa 
Barat, pada 
pekan depan. 
Hari 
kebebasannya 
dapat dinikmati 
Abu Bakar 

Baasyir setelah 
melengkapi 

syarat-syarat 
pembebasan. 

Siapakah Abu Bakar 
Basyir itu? Mengapa 

dia sampai dipenjara 
dan divonis 15 tahun 

penjara?Abu Bakar 

Abu Bakar Baasyir 
Bebas
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Baasyir divonis 15 tahun penjara 
karena kasus me. Hingga kini, 
dia sudah menjalani 9 tahun hukuman 
penjara. 

teroris

Jombang Jawa 
Timur 17 Agustus 1938 

Islam
Arab

Majelis 
Mujahidin Indonesia

Pesantren
Al Mu'min badan 

intelijen
Jemaah Islamiyah

separatis militan Islam
al-

Qaeda
Sukoharjo Jawa 

Tengah

Abu Bakar Ba'asyir bin Abu 
Bakar Abud, biasa juga dipanggil 
Ustadz Abu lahir di , 

,  merupakan 
seorang tokoh  di Indonesia 
keturunan . Ba'asyir juga 
merupakan pemimpin 

 (MMI) serta salah 
seorang pendiri Pondok  
Islam . Berbagai 

 menuduh Ba'asyir sebagai 
kepala spiritual  (JI), 
sebuah grup   
yang mempunyai kaitan dengan 

. Ba'asyir mendirikan Pesantren 
Al-Mu'min di Ngruki, , 

, Pondok yang kemudian 
dikenal sebagai pesantren Ngruki itu 
didirikannya bersama Abdullah 

Sungkar, Yoyo Roswadi, Abdul Qohar H 
Daeng Matase, dan Abdullah Baraja 

Tahun 1983, Abu 
Bakar Ba'asyir ditangkap bersama 
dengan Abdullah Sungkar oleh 
pemerintah Orde Baru. Ia dituduh 
menghasut orang menolak asas tunggal 
Pancasila. Ia juga melarang santrinya 
melakukan hormat bendera karena 
menurut dia itu perbuatan syirik. Di 
pengadilan, keduanya divonis 9 tahun 
penjara. Namun tahun 1985, Ba'asyir 
dan Abdullah Sungkar melarikan diri ke 
Malaysia saat mereka dikenai tahanan 
rumah. Di Malaysia itulah Ba'asyir 
disebut-sebut membentuk gerakan Islam 
radikal, Jemaah Islamiah, yang menjalin 
hubungan dengan Al Qaeda 

Sekembalinya ke 
Indonesia dari Malaysia, Ba'asyir 

pada  . 

selama 17 
tahun di Malaysia. Atas penolakannya 
terhadap asas tunggal 

. 

10 Maret 1972

Pancasila Ba'asyir 
lari ke Malaysia

menjadi Ketua Organisasi Majelis 
Mujahidin Indonesia (MMI), tahun 
2002. Dikutip dari kompas.com, 

 divonis 15 tahun penjara 
oleh Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. Vonis itu dijatuhkan dengan 
alasan Abu Bakar Baasyir terbukti 
terlibat dalam pelatihan militer 
kelompok  di Aceh. Sidang vonis 
itu berlangsung pada Kamis, 16 Juni 
2011, di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. Vonis itu dibacakan Herri 
Swantoro, ketua majelis hakim, Kamis 
(16/6/2011) sekitar pukul 13.45. Herri 
didampingi empat hakim anggota, 
yakni Aksir, Sudarwin, Haminal Umam, 
dan Ari Juwantoro. "Menjatuhkan 
pidana dengan penjara selama 15 
tahun. Menetapkan masa penahanan 
dikurangkan dari pidana yang 
dijatuhkan," kata Herri. Ba'asyir telah 
ditahan selama 10 bulan di Rumah 
Tahanan Bareskrim Polri. Vonis itu 
lebih rendah dibandingkan dengan 
tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 
penjara seumur hidup. Dalam 
pertimbangannya, hakim tidak 
sependapat dengan tuntutan jaksa 
bahwa Ba'asyir terbukti merencanakan 
atau menggerakkan serta 

Abu 
Bakar Baasyir

teroris

 

mengumpulkan dana untuk pelatihan 
militer di Aceh sesuai dakwaan lebih 
subsider. Jaksa menjerat Ba'asyir 
dengan Pasal 14 Jo Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Terorisme. Menurut hakim, Ba'asyir 
terbukti melakukan pidana dalam 
dakwaan subsider dengan Pasal 14 Jo 
Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Terorisme. Dalam uraian 
putusan, Ba'asyir dinilai terbukti 
merencanakan atau menggerakkan 
pelatihan militer bersama Dulmatin 
alias Yahyah Ibrahim alias Joko Pitono. 
Perencanaan itu dibicarakan keduanya 
di salah satu ruko di dekat Pondok 
Pesantren Al Mukmin Ngruki di Solo, 
Jawa Tengah, pada Februari 2009.
Perencanaan lanjutan melibatkan dua 
anggota Majelis Syuro JAT, yakni Lutfi 
Haidaroh alias Ubaid dan Abu Tholut, 
serta Ketua Hisbah JAT Muzayyin alias 
Mustaqim. Pembicaraan dilakukan di 
beberapa lokasi, seperti di Solo dan 
Ciputat, Tanggerang. Perencanaan 
yang dilakukan Ba'asyir termasuk 
mendanai kegiatan. Menurut hakim, 
Ba'asyir terbukti mengumpulkan dana 
dari berbagai pihak, seperti dari Hariadi 
Usman sebesar Rp 150 juta dan Dr 
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Syarif Usman sebesar Rp 100 juta. Saat 
meminta dana kepada keduanya, 
Ba'asyir menyebut dana akan digunakan 
untuk kegiatan jihad. Sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penggunaan dana, 
Ba'asyir memperlihatkan video rekaman 
pelatihan yang dibawa Ubaid kepada 
Hadiyadi. Video dengan durasi sekitar 30 
menit itu juga diperlihatkan ke Dr Syarif. 
Video itu merekam latihan menembak, 
bongkar pasang senjata api, latihan fisik, 
dan latihan lain. Selain itu, hakim menilai 
Ba'asyir terbukti menghasut untuk 
melakukan perbuatan teror. Hasutan itu 
diwujudkan para peserta pelatihan 
dengan melakukan penyerangan dengan 
senjata api kepada polisi dan fasilitas 
umum. Penyerangan itu, menurut hakim, 
telah menimbulkan suasana teror di 
masyarakat. Dalam pertimbangan 
putusan, hal yang memberatkan adalah 
perbuatan Ba'asyir tidak mendukung 
program pemerintah dalam 
pemberantasan me. Selain itu, 
Ba'asyir pernah dihukum. Adapun hal 
yang meringankan adalah Ba'asyir 

 

teroris

berlaku sopan selama persidangan dan 
telah lanjut usia.

 

 PresidenJokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengizinkan pembebasan terhadap 
terpidana kasus terorisme Ustaz Abu 
Bakar Ba'asyir. Apa pertimbangan 
Jokowi memberikan izin pembebasan 
tersebut? "Faktor kemanusiaan. Artinya, 
beliau sudah sepuh. Ya faktor 
kemanusiaan. Termasuk kondisi 
kesehatan," kata Jokowi di Pondok 
Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, 
Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019). 
Jokowi mengatakan keputusan tersebut 
diambil berdasarkan pertimbangan 
yang panjang. Termasuk 
mempertimbangkan sisi keamanan dan 
kesehatan Abu Bakar Ba'asyir. Jokowi 
menegaskan pertimbangan itu 
dilakukan dengan berbagai pihak, 
termasuk Kapolri Jenderal Tito 
Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, 
dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. 

  
memutuskan untuk membebaskan 
pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid 
Abu Bakar Baasyir pada pekan ini.
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ra usah 

Pembahasan mengenai pembebasan 
Abu Bakar Ba'asyir tersebut sudah 
dilakukan sejak awal 2018. "Ini 
pertimbangan yang panjang, 
pertimbangan sisi keamanan dengan 
Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak 
Yusril," katanya. Meski demikian, Jokowi 
menegaskan pembebasan Abu Bakar 
Ba'asyir akan dilakukan pihak kepolisian. 
"Prosesnya nanti dengan Kapolri. 
Detailnya tanya ke Kapolri," katanya. 
"Intinya, pertimbangan faktor 
kemanusiaan dan berkaitan dengan 
kesehatan," imbuh Jokowi. Rencana 
pembebasan narapidana terorisme itu 
diungkapkan penasihat hukum Jokowi - 
Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra ketika 
menjadi khatib dan imam solat jumat di 
Lapas Gunung Sindur tempat Ba'asyir 
ditahan. “Hari ini saya ingin 
menyampaikan maksud dari Presiden 
Jokowi yang ingin membebaskan Abu 
Bakar Baasyir” kata Yusril saat tiba di 
Lapas Gunung Sindur, Jumat 18 Januari 
2019. Yusril mengatakan, Presiden 
Jokowi merasa iba terhadap kondisi 
kesehatan Abu Bakar Baasyir yang 
sudah menginjak usia 81 tahun. Kondisi 
kesehatan Baasyir juga terus menurun. 

“Sebelumnya saya sudah berbicara 
dengan Abu Bakar, dan 
menyampaikannya kepada Presiden,” 
kata Yusril. “Respons presiden pun 
baik dan setuju jika Abu Bakar 
dibebaskan.” Yusril mengatakan, 
Presiden telah memiliki banyak 
pertimbangan untuk membebaskan 
pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid 
tersebut. “Utamanya alasan 
kemanusiaan, kan kita tahu Abu Bakar 
ini sudah sakit sakitan, dan beliau ingin 
dekat dengan keluarganya,” kata Yusril. 
Mendengar kabar tersebut, lanjut 
Yusril, Abu Bakar Baasyir pun 
menyambut positif. Bahkan, Baasyir 
bersedia tidak melakukan hal lain 
selain istirahat.  “Baasyir sangat 
senang menerima tawaran itu bahkan 
ia bersedia tidak menerima tamu siapa-
siapa dan tidak akan berceramah di 
mana-mana, yang penting bisa dekat 
dengan keluarga,” kata Yusril. 
Dipastikan, Baasyir akan keluar dalam 
minggu ini dan menetap di Solo. Laki-
laki 81 tahun itu telah menjalani 
hukuman kurang lebih 9 tahun di 
penjara. Awalnya, ia dibui di 
Nusakambangan. Namun, karena 
kondisi kesehatan yang menurun, 
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Baasyir dipindahkan ke Lapas Gunung 
Sindur, Bogor, sejak 2016. Calon Wakil 
Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin 
mengatakan Presiden Joko Widodo 
atau Jokowi ingin merawat 

 setelah bebas dari 
Lembaga Pemasyarakatan Gunung 
Sindur, Bogor. "Saya mengapresiasi 
Pak Jokowi, visi kemanusiaan beliau 
tinggi sekali. Memperhatikan orang 
yang sudah tua," kata Ma'ruf, Jumat 18 
Januari 2019  di Pondok Pesantren Nur 
Antika Kampung Kadu Desa Pete, 
Tigaraksa Kabupaten Tangerang. "Pak 
Jokowi ingin merawat Ba'asyir, sisi 
kemanusiaan yang diperlihatkan 
seorang pemimpin negara." Rencana 
kebebasan Abu Bakar Baasyir telah 
didengar langsung oleh putranya 
Abdurrochim. Ia menyebut keluarga 
akan segera melakukan proses 
administrasi untuk membawa pulang 
pengasuh pesantren Al Mukmin Ngruki 
itu ke Solo. 

 Abu 
BakarBaasyir

Kepala Bagian Humas 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan 
(PAS) Kementerian Hukum dan HAM 
Ade Kusmanto mengungkapkan, Ustaz 
Abu Bakar Baasyir tidak mau 
menandatangani surat pernyataan 
kesetian kepada NKRI. Sikap Baasyir 
itu, kata Ade, yang membuat 
pembebasan bersyarat tidak bisa 

diusulkan. Soal bebas murni Baasyir 
yang dikatakan pengacara Jokowi, 
Yusril Ihza Mahendra, hari ini, kata 
Ade, hingga saat ini pihaknya belum 
menerima surat keputusan apa pun 
dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
“Hingga saat ini kami belum terima 
surat apa pun,” kata Ade di Jakarta, 
Jumat (18/1). Tetapi, kata Ade, Ustaz 
Baasyir sampai saat ini belum 
berkenan menandatangani surat 
pernyataan dan jaminan, sebagai 
salah satu persyaratan bebas 
bersyarat. Dia juga menambahkan 
sampai saat ini belum ada usulan 
pembebasan bersyarat yang diusulkan 
Kalapas Gunung Sindur ke Ditjen 
PAS. Dia juga menjelaskan, upaya 
untuk dibebaskan Ustaz Baasyir, 
pertama, melalui bebas murni, yaitu 
telah habis menjalani pidananya. 
Kedua, kata Ade Kusmanto, yaitu 
upaya bebas bersyarat yaitu melalui 
program pembinaan integrasi sosial 
narapidana kepada masyarakat 
setelah menjalani dua per tiga masa 
pidananya. “Ketiga melalui grasi 
Presiden dengan alasan 
kemanusiaan,” tutur Ade Kusmanto. 
Direktur Community of Ideological 
Islamic Analyst, Harits Abu Ulya, 
menilai keputusan pemerintah 
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membebaskan dari 
Lapas Gunung Sindur Bogor merupakan 
eksekusi panjang yang sebelumnya 
sempat mengendap. "Ada pertanyaan 
bergelayut di benak publik, kenapa baru 
sekarang dibebaskan. Karena hampir 
setahun berjalan dari wacana muncul 
bulan Februari 2018 dan baru 
dieksekusi sekarang pertengahan 
Januari 2019," kata Harits dalam siaran 
tertulisnya, Jumat, 18 Januari 2019. 
Harits menjelaskan, wacana 
pembebasan pimpinan Jamaah 
Ansharut Tauhid itu muncul pada 
Februari 2018 ketika Menteri 
Pertahanan Ryamizard Ryacudu datang 
ke Solo sebagai utusan khusus untuk 
menemui keluarga Ba'asyir. "Substansi 
utamanya adalah mendiskusikan segala 
sesuatunya yang terkait kemungkinan 
pemulangan ustad ABB ke Solo dari 
Lapas Gunung Sindur Bogor," katanya. 
Sebelum Ryamizard datang, kata Harits, 
sudah diawali utusan khusus Menhan 
datang untuk menyampaikan perihal 
rencana silaturahmi Menhan ke rumah 
kediaman Ba'asyir di Solo. Bahkan, 
Ryamizard ke Solo adalah atas 
keputusan Presiden Joko Widodo 
setelah melakukan proses kajian 
bersama institusi atau unsur-unsur 
terkait. Namun sayang, kata Harits, 
akhirnya dinamika kecondongan untuk 

 Abu Bakar Ba'asyir pemulangan Ba'asyir terganjal oleh satu 
dan lain hal yang tidak diketahui publik. 
"Yang kentara cuma adanya silang 
pendapat menteri Kumham soal 
keabsahan pada aspek legal formalnya 
pemulangan ustad ABB ke Solo," kata 
dia. Ia mengatakan, yang sangat 
kentara adalah adanya upaya intervensi 
pemerintah Australia yang keberatan 
dengan upaya pemerintah Indonesia 
memberikan keringanan hukuman 
kepada Ba'asyir, sampai akhirnya publik 
menerima kabar bahwa Ba'asyir akan 
dibebaskan dalam waktu dekat. 
Menurut Harits, apapun alasan 
pemerintah dan tantangan yang akan 
dihadapi atas pembebasan Ba'asyir 
patut disyukuri. "Apakah pilihan 
momentum pembebasannya adalah 
sarat kepentingan politik pilpres 2019? 
Hak publik dan terserah publik untuk 
mengeja," katanya. Menhan Ryamizard 
Ryacudu kerap menyampaikan konsep 
penanganan ideologi teroris di 
Indonesia, yaitu dengan deradikalisasi 
dan bela Negara. Penguatan ideologi 
Pancasila saat ini menjadi sangat 
penting mengingat 3 (tiga) ancaman 
saat ini yaitu ancaman nyata, belum 
nyata dan ancaman terhadap mindset 
dapat mengganggu kedaulatan, 
keutuhan dan keselamatan negara. 
Ancaman tersebut, lanjut Menhan, 

harus mendapat perhatian yang serius 
dan hendaknya Kemhan/TNI mengetahui 
dengan jelas tugas pokoknya, siapa 
berbuat apa. “Kemarin dan sekarang 
inisiatif berada di tangan para teroris, 
namun diharapkan kedepan kita lah yang 
mengambil inisiatif,” ujar Menhan. Setiap 
dinamika dan kompleksitas ancaman 
harus dapat direspon secara cepat, tepat 
dan benar. Hal ini tentunya memerlukan 
pemikiran dan saran-saran masukan 
yang cermat dapat 
dipertangunggjawabkan secara ilmiah 
dan konkrit. Pembebasan dengan syarat 
yang dipermudah, merupakan cara 
kompromi pemerintah dalam 
memberikan pendekatan manusiawi 
kepada warga binaan kasus terorisme, 
dan jangan diartikan sebagai kompromi 
atas pertimbangan untuk memberikan 
efek elektoral terkait proses pemilihan 
Presiden. Jangan pula diartikan oleh 
lawan politik Jokowi, yang adalah 
mereka yang menginginkan pendekatan 
berbeda kepada para rohaniwan yang 

terindikasi menghadapi kasus hukum, 
sebagai cara Jokowi menarik simpati 
mereka. Bagaimanapun keberpihakan 
para pendukung Prabowo sudah jelas, 
dan fokus Jokowi adalah semata-mata 
memberikan pendekatan 
kemanusiaan kepada terpidana 
terorisme, khususnya disebabkan 
unsur usia dan kesehatan yang 
bersangkutan. Meskipun banyak 
potensi pertentangan di masyarakat, 
terkait pembebasan Ustadz Abubakar 
Baasyir, pemerintah tentu harus 
mendapat penghargaan, karena 
semata-mata atas pertimbangan 
perikemanusiaan, tidak ada 
pertimbangan politis, pembebasan ini 
menjadi momentum menarik di 
tengah-tengah sentimen negatif 
kepada pemerintah. Semoga 
kebijakan Jokowi tidak menjadi 
blunder, karena bagaimanapun hukum 
harus dijalankan apalagi dia sudah 
mendanai teroris yang membunuh 
banyak orang yang tak bersalah. 
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Edy Rahmayadi Mundur Dari Ketum PSSI

Edy Rahmayadi memutuskan untuk 
mundur dari jabatannya sebagai ketua 
umum Persatuan Sepak Bola Seluruh 
Indonesia (PSSI) dalam kongres 
tahunan yang digelar di kawasan Nusa 
Dua, Badung, Bali, Minggu, setelah 
memimpin sejak tahun 2016. Edy, yang 
juga gubernur Sumatera Utara, 
menganggap dirinya gagal menjalankan 
organisasi dan berharap seluruh elemen 
PSSI tetap akur.Edy Rahmayadi 
menegaskan, keputusannya untuk 

mundur dari jabatan ketua umum 
Persatuan Sepak Bola Seluruh 
Indonesia (PSSI) adalah keputusan 
terbaik yang terbaik untuk bangsa 
Indonesia."Tidak ada yang menekan 
saya untuk mundur. Ini adalah 
keputusan yang terbaik untuk 
bangsa," ujar Edy usai 
menyampaikan pidato pengunduran 
dirinya dalam kongres tahunan PSSI 
di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, 
Minggu.Menurut mantan Pangkostrad 
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itu, memimpin PSSI menjadi tantangan 
paling sulit yang dihadapi dalam 
hidupnya.Dia mengakui dalam 
beberapa hal dirinya gagal membawa 
PSSI menjadi lebih baik sejak 
memimpin tahun 2016. "Sudah dilarang 
mengatur skor, terjadi pengaturan skor. 
Ada perkelahian juga. Itu kan berarti 
saya gagal. Jangan sampai karena satu 
atau dua orang PSSI terganggu. Mari 
kita doakan pemimpin berikutnya lebih 
jaya," tutur Edy yang juga Gubernur 
Sumatera Utara itu..Karena itu, dia pun 
meminta maaf kepada seluruh rakyat 
Indonesia terutama pencinta sepak 
nasional atas semua kekurangannya 
selama memimpin PSSI.Dengan 
mundurnya Edy, pucuk organisasi PSSI 
untuk sementara dijabat oleh Wakil 

Ketua Umum PSSI Joko Driyono.Joko 
bisa saja saja memimpin sampai tahun 
2020, tahun berakhirnya era 
kepengurusan yang dilantik tahun 
2016.Namun, jika para pemilik suara 
(voters) meminta untuk segera 
melakukan pergantian ketua umum, 
mekanisme yang dilakukan adalah 
melalui kongres luar biasa (KLB).
Regulasi tersebut diterangkan dalam 
pasal 30 Statuta PSSI. Di sana tertulis, 
KLB bisa digelar jika 50 persen atau 2/3 
delegasi membuat permohonan tertulis 
untuk itu.KLB akan diadakan oleh komite 
eksekutif PSSI tiga bulan setelah 
permintaan resmi itu diterima. 
Seandainya tidak juga digelar, anggota 
dapat melangsungkan kongres sendiri 
atau bisa pula meminta bantuan FIFA. 

Tak lengkap rasanya minum dingin 
tanpa kehadiran es batu. Es batu 
memang ditujukan untuk menambah 
rasa segar pada minuman. Banyak 
orang senang meminum minuman yang 
dingin, 
terutama 
saat cuaca 
sedang terik-
teriknya. 
Namun, 
apakah Anda 
termasuk 
orang-orang 
yang gemar 
mengunyah 
es batu?
Saat 
minuman 
sudah mulai 
habis, 
tumpukan es batu masih terlihat di dasar 
gelas Anda. Akhirnya Anda mulai 
mengambil dan mengunyahnya. 
Mungkin kesegaran ekstra akan Anda 
rasakan, namun tahukah Anda bahwa 
kebiasaan mengunyah es batu ini 
sebenarnya dapat membahayakan 
kesehatan?
Saat mengunyah es batu menjadi 
kebiasaan yang kompulsif, ini akan 
menimbulkan masalah serius pada 
kesehatan Anda. Oleh karena itu, jika 
Anda mendapati diri mulai terlalu sering 
mengunyah es batu, Anda harus segera 
menghentikan kebiasaan ini.
Berikut merupakan beberapa fakta buruk 
dari kebiasaan mengunyah es batu:
Mengunyah es batu secara kompulsif, 
atau yang disebut sebagai pagophagia 
merupakan salah satu bentuk kondisi 
medis yang disebut pica, yakni 
kebiasaan mengunyah atau memakan 
suatu hal yang tidak lazim. Pica 

Bahaya Mengunyah Es Batu

biasanya muncul akibat seseorang 
mengalami kekurangan suatu nutrisi 
tertentu dalam tubuhnya, dan untuk 
kasus pagophagia, kebiasaan ini 
muncul akibat seseorang mengalami 

kekurangan zat 
besi atau 
anemia.
Kekurangan 
zat besi dalam 
tubuh dapat 
menimbulkan 
berbagai 
gejala, seperti 
nyeri di lidah, 
mulut kering, 
berkurangnya 
kemampuan 
mengecap, dan 
juga kesulitan 
dalam 

menelan. Mengunyah es batu 
disebut-sebut dapat meringankan 
gejala-gejala ini. Maka tak heran, 
seseorang yang kekurangan zat besi 
akan kecanduan dalam mengunyah 
es batu.
Kebiasaan mengunyah es batu dapat 
mengikis gigi, merusak gusi, juga 
menghancurkan tambalan pada gigi 
Anda. 
Nyeri pada otot-otot rahang juga 
menjadi satu hal yang sulit 
terelakkan, atau seseorang juga 
dapat mengalami gangguan pada 
sendi rahang jika kebiasaan 
mengunyah es batu tak segera 
diatasi.
Anemia merupakan salah satu 
penyebab utama dari pagophagia, 
dan jika kondisi anemia tidak segera 
diobati, maka risiko penderita 
mengalami kerusakan jantung akan 
meningkat.
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Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump mengusulkan kesepakatan 
imigrasi pada hari Sabtu (19/1/19) demi 
mengakhiri penutupan sebagian 
pemerintah (shutdown) yang telah 
berlangsung selama 29 hari. 
Kesepakatan yang diajukannya termasuk 
perlindungan sementara untuk para 
imigran muda (Dreamers) dan imigran 
lainnya, tetapi Demokrat langsung 
menolaknya.
Trump berusaha untuk memberi tekanan 
pada Demokrat dengan beralasan bahwa 
terdapat imigran yang telah mereka coba 
bantu. Hal itu dilakukannya agar dana 
senilai US$ 5,7 miliar untuk mendanai 
tembok perbatasan AS-Meksiko bisa 
dimuat dalam Rancangan Undang-
Undang (RUU) pendanaan apapun yang 
akan dikeluarkan AS demi mengakhiri 
shutdown.
Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump 
menawarkan perlindungan selama tiga 

Tawaran Trump Untuk Akhiri Shutdown

tahun bagi imigran muda tak 
berdokumen atau Dreamers, serta bagi 
pemegang status imigran yang 
dilindungi sementara (TPS), suatu kelas 
imigran lainnya.
"Saya di sini hari ini untuk memecahkan 
kebuntuan dan memberi Kongres jalan 
untuk mengakhiri penutupan 
pemerintah dan menyelesaikan krisis di 
sepanjang perbatasan selatan." Kata 
Trump, mengecam sistem imigrasi AS 
yang disebutnya "rusak parah".
Namun sayangnya perlindungan 
imigran yang diusulkan Trump tidak 
menjamin status Dreamers akan bisa 
menjadi warga negara AS, suatu hal 
yang telah bertahun-tahun inging 
diwujudkan oleh Demokrat dan 
beberapa Republikan di Kongres.Para 
Dreamers, yang kebanyakan orang 
Amerika Latin muda, dilindungi dari 
deportasi di bawah program Deferred 
Action for Childhood Arrival (DACA). 

Terdapat berbagai metode untuk 
merapikan gigi, mulai dari 
menggunakan behel atau kawat gigi 
atau dengan menggunakan metode 
terbaru yaitu Invasalign.
 Di antara sejumlah metode tersebut, 
mana yang lebih cepat dalam 
merapikan gigi?
"Kalau dari pengalaman-pengalaman 
yang sudah ada, kasus-kasus yang 
lebih kompleks, bisa lebih cepat behel," 
ujar dokter gigi spesialis ortodonsia 
Irwin Lesmono.
Namun, Irwin mengungkapkan dalam 
kasus yang sederhana hingga 
menengah, durasi dua metode tersebut 
umumnya relatif mirip secara 
kecepatan.
"Kenapa (dalam kasus kompleks) bisa 
lebih lama? Karena pergerakannya juga 
lebih kompleks sehingga dibutuhkan 
plastik yang lebih banyak. Sementara 
braces tradisional bisa mencapai itu 
karena dia sekali tarik gigi yang 
bergerak juga lebih banyak," tambah 
dokter gigi dari Rumah Sakit Pondok 
Indah, Jakarta ini.
Selain itu, pasien juga harus 
mempertimbangkan bagaimana proses 
pembuatan dari alat seperti Invisalign 
itu sendiri.Yang pasti, untuk 

Metode Tepat Merapikan Gigi

memutuskan sebelum menggunakan 
metode merapikan gigi baik kawat gigi 
ataupun Invisalign, Anda tentunya harus 
memeriksakan dulu kesehatan gigi Anda.
"Biasanya kalau untuk memasang (behel) 
tentunya kami akan lakukan pemeriksaan 
lengkap. Pemeriksaan ini tidak sekadar 
memeriksa kalau giginya berantakan, tapi 
pemeriksaan kesehatan giginya juga" 
ujar Irwin pada Health Liputan6.com
Irwin mencontohkan, untuk 
menggerakkan gigi, kondisi gusi dan 
tulang seseorang harus sehat. Apabila 
dari pemeriksaan rontgen dan klinis 
ditemukan ada jaringan yang tidak sehat 
atau rusak, maka seorang dokter tidak 
boleh secara langsung melakukan 
perawatan ortodonsia atau langsung 
memasang kawat gigi.
"Biasanya konsultasikan dulu pasien ini. 
Kita sarankan ke dokter spesialis gusi 
atau dokter gigi spesialis periodonsia. 
Nanti akan dia rawat kondisi gusi dan 
tulangnya dulu supaya sehat.
 Baru dikembalikan ke dokter spesialis 
ortodonsia," kata Irwin menambahkan.
Selain itu, pastikan juga tempat Anda 
melakukan perawatan adalah tempat 
yang memiliki ahli yang baik. Tidak asal 
melakukan sendiri atau di tempat-tempat 
yang tidak terjamin seperti tukang gigi.
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DACA melindungi orang-orang tertentu 
yang memasuki Amerika Serikat secara 
ilegal sebagai anak-anak dan 
memberikan izin kerja kepada sekitar 
700.000 imigran, tetapi tidak menjamin 
mereka bisa mendapat status sebagai 
warga negara AS.
Dalam sebuah pernyataan setelah 
pidato Trump, Pemimpin Republik 
Senat Mitch McConnell menyebut 
rencana Trump sebagai "solusi berani 
untuk membuka kembali pemerintah, 
mengamankan perbatasan, dan 
mengambil langkah bipartisan untuk 
menangani masalah imigrasi saat ini."
Seorang juru bicara McConnell 
mengatakan dia akan meminta suara 
Senat atas proposal minggu depan.
Melansir Reuters, Demokrat bersikeras 
pembicaraan tentang keamanan 
perbatasan hanya terjadi setelah 
pemerintah dibuka kembali. 
"Perlindungan DACA dan TPS 
merupakan hal yang telah ditolak 
presiden (Trump) sebelumnya. 
Menawarkan beberapa perlindungan 
kembali sebagai ganti tembok bukanlah 
kompromi tetapi lebih banyak 
pemaksaan." Kata Pemimpin Senat 
Demokrat Chuck Schumer.
Bahkan sebelum Trump berbicara, 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy 
Pelosi mengatakan tawaran Trump, 
seperti yang dilaporkan sebelumnya, 
"tidak dapat diterima" dan tidak 
"mewakili upaya dengan niat baik untuk 
mengembalikan kepastian bagi 

kehidupan masyarakat," dan tidak 
mungkin mendapatkan dukungan suara 
yang diperlukan untuk disetujui DPR 
ataupun Senat.Sekitar seperempat dari 
pemerintah AS telah ditutup sebagian 
sejak 22 Desember, karena telah 
kehabisan pendanaan. Akibat dari hal 
tersebut, sekitar 800.000 pekerja federal 
terpaksa diliburkan dan sebagian bekerja 
tanpa upah. Trump telah menolak untuk 
menyetujui RUU yang tidak memuat 
pendanaan untuk tembok perbatasan 
yang dianggapnya akan mampu 
mencegah masuknya obat-obatan 
terlarang dan imigran gelap ke AS.
Total biaya akhir sebuah tembok 
perbatasan diperkirakan bisa mencapai 
US$ 24 miliar, menurut perkiraan 
pemerintah. Trump juga meminta Kongres 
untuk mencairkan US$ 782 juta untuk 
menyewa sebanyak 2.750 agen 
perbatasan tambahan, petugas penegak 
hukum dan staf, dan senilai US$ 563 juta 
untuk menyewa 75 tim hakim imigrasi 
baru untuk mengurangi jaminan simpanan 
di pengadilan imigrasi.
Jajak pendapat menunjukkan semakin 
banyak orang Amerika menyalahkan 
Trump atas penutupan pemerintah. 
Shutdown kali ini merupakan yang ke-19 
sejak pertengahan 1970-an. Kebanyakan 
shutdown hanya berlangsung sebentar. 
Namun meskipun lama, shutdown saat ini 
tidak berdampak pada tiga perempat 
lembaga pemerintah, termasuk 
Departemen Pertahanan, yang sumber 
pendanaannya masih aman.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia
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Email ke :admin@sipbuletin.com

Tol Trans Jawa akan dioperasikan 
berdasarkan sistem klaster. Tak hanya 
itu, selama dua bulan pertama sejak tarif 
baru berlaku pada 21 Januari 
mendatang, pengguna jalan akan 
diberikan diskon 15 persen. Klasterisasi 
pengoperasian didasarkan pada wilayah 
operasi. Ada empat klaster yang telah 
diatur dari hasil kesepakatan bersama 
yang dilakukan oleh seluruh badan 
usaha jalan tol. Klaster I meliputi Jakarta-
Cikampek dan Cikampek-Palimanan. 
Sementara Klaster II mencakup 

Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, 
Pejagan-Pemalang, Pemalang-
Batang, dan Batang-Semarang. 
Adapun Klaster III terdiri atas 
Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-
Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan 
Mojokerto-Surabaya.Sedangkan 
Klaster IV meliputi Surabaya-Gempol 
segmen Porong-Gempol, Gempol-
Pandaan dan Gempol-Pasuruan. Pgs. 
General Manager Jasa Marga 
Cabang Surabaya Gempol, Bagus 
Cahya AB menjelaskan, diskon tarif 

Tarif Tol Trans Jawa Diskon 15%
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diberikan kepada pengguna jalan 
dengan jarak terjauh pada satu klaster 
di Klaster II-IV (barrier to  barrier). 
"Diskon 15 persen diberikan karena 
kami memprioritaskan konektivitas yang 
tercipta antar satu daerah dengan 
daerah lainnya," jelas Bagus dalam 
keterangan tertulis, Sabtu (19/1/2019). 
Sebagai contoh, pengguna jalan yang 
masuk Gerbang Tol Palimanan dan 
keluar di GT Kali Kangkung atau 
sebaliknya bisa mendapat diskon ini. 
Hal senada juga berlaku bila pengguna 
jalan masuk dari GT Banyumanik dan 
keluar di GT Warugunung atau 
sebaliknya. Kemudian bila pengguna 
melalui jalan masuk di GT Kejapanan 
Utama dan keluar di GT Grati, serta 
sebaliknya. "Untuk pengguna jalan yang 
masuk dan keluar selain dari dan 
menuju gerbang tol yang telah 
disebutkan, maka diskon tarif 15 persen 
tidak berlaku," ujarnya. Dengan kata 
lain, diskon tak berlaku untuk ruas Tol 
Merak-Jakarta, Jalan Tol Trans Jawa 

Kluster I, Jalan Tol Semarang ABC dan 
Jalan Tol Surabaya-Gempol (Dupak-
Porong). Tarif tol golongan 1, jarak 
terjauh untuk ruas tol Trans Jawa(Jasa 
Marga) Ia menambahkan, diskon tarif 
juga khusus berlaku bagi pengguna 
jalan dengan saldo uang elektronik 
cukup, tidak berlaku untuk pengguna 
jalan dengan saldo uang elektronik yang 
kurang saldo serta juga tidak berlaku 
untuk uang elektronik yang tidak dapat 
dibacakan. Berikut beberapa 
penghitungan tarif untuk Golongan I 
jarak terjauh: 1. Jakarta (Jakarta-
Cikampek) - Semarang Rp 334.500. 2. 
Merak-Jakarta (JORR-Jakarta-
Cikampek) -Semarang Rp 397.500. 3. 
Jakarta (Jakarta-Cikampek) - Surabaya 
(Kejapanan Utama) Rp 660.500. 4. 
Merak-Jakarta (JORR-Jakarta-
Cikampek) - Surabaya Rp 723.500. 5. 
Jakarta (Jakarta-Cikampek)-Pasuruan 
(Grati) Rp 712.500. 6. Merak-Jakarta 
(JORR-Jakarta-Cikampek)-Pasuruan 
(Grati) Rp 775.500.
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Awal tahun ini, lagi-lagi Elon Musk 
memangkas jumlah karyawannya di 
perusahaan produsen mobil listrik Tesla 
Inc, tidak sesuai dengan janjinya ketika 
mengurangi jumlah karyawan pada 
tahun lalu. 
Kali ini perusahaan yang dia pimpin 
tersebut harus mengirim email 
perpisahan kepada sebanyak 7% 
karyawannya, setelah mem-PHK 9% 
lainnya pada Juni tahun lalu yang diikuti 
janji "Saya juga ingin menekankan 
bahwa kami harus melakukan (PHK) ini 
sekarang agar tidak lagi melakukan 
(PHK) ini di kemudian hari." 
Berkaca pada ingkarnya janji Musk 
kepada karyawannya tersebut, pasti 
timbul pertanyaan tentang 
keberlangsungan sebuah perusahaan 
yang tidak memperdulikan masa depan 
aset paling berharganya, yang artinya 
karyawan mereka. 
Sebelum 2008, tercatat nilai pemecatan 
adalah 10% pada 2007, dilanjutkan 
dengan pemangkasan pada 2008 
sebanyak 25%. Padahal, Tesla baru 
berdiri 5 tahun dan belum memiliki 
banyak produksi meskipun proses 
pendanaannya sudah mencapai fase 
keempat dan kelimanya. 

Tesla Kembali PHK Karyawan

Selain memancing banyak cemooh 
karena isu kemanusiaan, kewajaran 
profesional, serta ketidaksesuaian 
dengan kontrak, ternyata Tesla 
berhasil menyihir beberapa mantan 
karyawannya yang dipecat hingga 
mampu bercerita positif terhadap 
mantan pemberi kerjanya. 
"Saya di-PHK dari Tesla kemarin dan 
meskipun itu menyakitkan (banget!), 
langkah perusahaan itu benar. Saya 
tidak menyesal sudah memberikan 
seluruh kemampuan yang saya punya 
dan ucapan selamat tinggal adalah 
kontribusi terakhir saya. Saya akan 
tetap mendukung Tesla karena saya 
sudah melakukan bagian kerja saya di 
sana." ujar seorang karyawan 
bernama Kevin. 
Bahkan, Kevin dan beberapa 
karyawan lain sangat meyakini bahwa 
niat mulia Tesla mewujudkan dunia 
ramah lingkungan tanpa energi fosil 
perlu diwujudkan dengan mem-PHK 
dan mengorbankan dirinya. 
Untuk lay-off pada 2018, Musk punya 
alasan mendasar PHK terkait dengan 
target menggenjot produksi Tesla 
Model 3 sedan sebanyak 5.000 per 
pekan. Memang Elon Musk punya 
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daerah lainnya," jelas Bagus dalam 
keterangan tertulis, Sabtu (19/1/2019). 
Sebagai contoh, pengguna jalan yang 
masuk Gerbang Tol Palimanan dan 
keluar di GT Kali Kangkung atau 
sebaliknya bisa mendapat diskon ini. 
Hal senada juga berlaku bila pengguna 
jalan masuk dari GT Banyumanik dan 
keluar di GT Warugunung atau 
sebaliknya. Kemudian bila pengguna 
melalui jalan masuk di GT Kejapanan 
Utama dan keluar di GT Grati, serta 
sebaliknya. "Untuk pengguna jalan yang 
masuk dan keluar selain dari dan 
menuju gerbang tol yang telah 
disebutkan, maka diskon tarif 15 persen 
tidak berlaku," ujarnya. Dengan kata 
lain, diskon tak berlaku untuk ruas Tol 
Merak-Jakarta, Jalan Tol Trans Jawa 

Kluster I, Jalan Tol Semarang ABC dan 
Jalan Tol Surabaya-Gempol (Dupak-
Porong). Tarif tol golongan 1, jarak 
terjauh untuk ruas tol Trans Jawa(Jasa 
Marga) Ia menambahkan, diskon tarif 
juga khusus berlaku bagi pengguna 
jalan dengan saldo uang elektronik 
cukup, tidak berlaku untuk pengguna 
jalan dengan saldo uang elektronik yang 
kurang saldo serta juga tidak berlaku 
untuk uang elektronik yang tidak dapat 
dibacakan. Berikut beberapa 
penghitungan tarif untuk Golongan I 
jarak terjauh: 1. Jakarta (Jakarta-
Cikampek) - Semarang Rp 334.500. 2. 
Merak-Jakarta (JORR-Jakarta-
Cikampek) -Semarang Rp 397.500. 3. 
Jakarta (Jakarta-Cikampek) - Surabaya 
(Kejapanan Utama) Rp 660.500. 4. 
Merak-Jakarta (JORR-Jakarta-
Cikampek) - Surabaya Rp 723.500. 5. 
Jakarta (Jakarta-Cikampek)-Pasuruan 
(Grati) Rp 712.500. 6. Merak-Jakarta 
(JORR-Jakarta-Cikampek)-Pasuruan 
(Grati) Rp 775.500.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Awal tahun ini, lagi-lagi Elon Musk 
memangkas jumlah karyawannya di 
perusahaan produsen mobil listrik Tesla 
Inc, tidak sesuai dengan janjinya ketika 
mengurangi jumlah karyawan pada 
tahun lalu. 
Kali ini perusahaan yang dia pimpin 
tersebut harus mengirim email 
perpisahan kepada sebanyak 7% 
karyawannya, setelah mem-PHK 9% 
lainnya pada Juni tahun lalu yang diikuti 
janji "Saya juga ingin menekankan 
bahwa kami harus melakukan (PHK) ini 
sekarang agar tidak lagi melakukan 
(PHK) ini di kemudian hari." 
Berkaca pada ingkarnya janji Musk 
kepada karyawannya tersebut, pasti 
timbul pertanyaan tentang 
keberlangsungan sebuah perusahaan 
yang tidak memperdulikan masa depan 
aset paling berharganya, yang artinya 
karyawan mereka. 
Sebelum 2008, tercatat nilai pemecatan 
adalah 10% pada 2007, dilanjutkan 
dengan pemangkasan pada 2008 
sebanyak 25%. Padahal, Tesla baru 
berdiri 5 tahun dan belum memiliki 
banyak produksi meskipun proses 
pendanaannya sudah mencapai fase 
keempat dan kelimanya. 

Tesla Kembali PHK Karyawan

Selain memancing banyak cemooh 
karena isu kemanusiaan, kewajaran 
profesional, serta ketidaksesuaian 
dengan kontrak, ternyata Tesla 
berhasil menyihir beberapa mantan 
karyawannya yang dipecat hingga 
mampu bercerita positif terhadap 
mantan pemberi kerjanya. 
"Saya di-PHK dari Tesla kemarin dan 
meskipun itu menyakitkan (banget!), 
langkah perusahaan itu benar. Saya 
tidak menyesal sudah memberikan 
seluruh kemampuan yang saya punya 
dan ucapan selamat tinggal adalah 
kontribusi terakhir saya. Saya akan 
tetap mendukung Tesla karena saya 
sudah melakukan bagian kerja saya di 
sana." ujar seorang karyawan 
bernama Kevin. 
Bahkan, Kevin dan beberapa 
karyawan lain sangat meyakini bahwa 
niat mulia Tesla mewujudkan dunia 
ramah lingkungan tanpa energi fosil 
perlu diwujudkan dengan mem-PHK 
dan mengorbankan dirinya. 
Untuk lay-off pada 2018, Musk punya 
alasan mendasar PHK terkait dengan 
target menggenjot produksi Tesla 
Model 3 sedan sebanyak 5.000 per 
pekan. Memang Elon Musk punya 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

alasan besar dalam PHK tersebut, yaitu 
memfokuskan pada unit produksinya 
terutama untuk mengejar target produksi 
Model 3. 
Bahkan, setelah menurunkan jumlah 
pegawainya 3.600-an orang (9% dari 
40.000), jumlah pegawainya langsung 
bertambah dari 36.400 orang menjadi 
45.000 orang tidak sampai pergantian 
tahun.  Model 3 merupakan tipe paling 
ekonomis dan paling massal yang dibuat 
Tesla. Dari namanya saja, tercermin 
sudah ada dua model yang diluncurkan 
Musk dkk, yaitu Model S yang paling 
prestisius dan Model X yang agak sangar 
karena idenya adalah crossover SUV.  
Tesla PHK Karyawan (Lagi), Tanda 
Kebangkrutan atau Kejayaan? 
Sebelum ketiganya, model prototype 
perusahaan adalah Tesla Roadster 2008, 
mobil sport andalan perusahaan yang 
dana hasil penjualannya hingga 2012 
digunakan untuk mendanai seluruh 
programnya sekarang. 
Saat ini, Tesla Roadster sedang 
dikembangkan dan akan diciptakan 
kembali pada 2020. 
Masih dari isu tentang pegawai, penyedot 
utama jumlah karyawan di perusahaan 
adalah Gigafactory 1, pabrik produksi 
baterai lithium-ion dan perakitan mobil 
listrik di hamparan gurun Nevada, dekat 
kota Clark. Awal 2018, pabrik tersebut 
memiliki 3.000 pegawai dan pada akhir 
tahun mencapai 7.000 orang, serta 
diprediksi dapat dimaksimalkan hingga 
20.000 karyawan. Dari sisi pembiayaan 
dan investasi ke kantong Tesla, sudah 
ada lima tahap pembiayaan yang masuk. 
Justru Merasa Cukup dan Jumawa
Merasa cukup puas terhadap 
perkembangan dan pendanaannya, pada 
7 Agustus 2018 Musk bahkan sesumbar 
berniat go private di harga US$ 420 per 
saham (padahal harganya masih US$ 
355) setelah 8 tahun melantai (IPO) di 
Nasdaq, Amerika Serikat. 
Go private adalah aksi keluar dan tidak 
lagi mencatatkan sahamnya di papan 
bursa, sehingga investor tidak lagi dapat 
mentraksaksikan saham perusahaan 
secara bebas lagi.
Kehebohan di pasar saham tersebut 
segera dipadamkan dengan pembatalan 

rencana tersebut dan disambut 
pernyataan maaf dari Musk dan 
manajemen, yang juga berbuntut denda 
US$ 20 juta dan larangan menjadi 
chairman selama 3 tahun. 
Meskipun gagal, atau bahkan 
sesumbar, langkah Tesla dan Musk 
justru menunjukkan kalau mereka 
sudah merasa cukup kuat untuk ngegas 
tanpa campur tangan publik, dan terlihat 
bukanlah tanda-tanda sebuah 
kebangkrutan. Jika menilik pada teori 
dasar perkembangan sebuah 
perusahaan pada umumnya, 16 tahun 
Tesla tampaknya bahkan sudah jauh 
melampaui fase kelima yaitu kelesuan 
sumber daya, karena sumber daya 
yang ingin diciptakan Musk dkk adalah 
teknologi energi terbarukan yang tidak 
akan pernah habis. Karena itu, saat ini 
bukanlah waktu Tesla antara tinggal 
landas atau bangkrut, tetapi sedang 
bersiap menuju titik tinggal landas 
berikutnya begitu produk baru mereka 
diluncurkan.   Patut diingat juga bahwa 
pada November 2018, penjualan Tesla 
di AS sudah melampaui penjualan 
Mercedes Benz, di mana perusahaan 
membukukan angka penjualan 245.000 
unit dari total penjualan 532.000 unit 
sejak 2012.  Dan melihat 
penerawangan jangka panjangnya, 
maka dapat dibilang bahwa ini bukanlah 
akhir, justru masih awal sekali bagi 
Tesla untuk berkembang. Belum lagi 
melihat inovasi-inovasi mobilnya yang 
biasanya diumumkan melalui acara 
peluncuran megah khas Musk yaitu 
Model Tesla Roadster 2020, kendaraan 
berat Tesla Semi, dan turunan dari 
Model 3 yaitu Model Y.  Belum lagi 
fokus mereka pada energi solar 
(bersama Panasonic membuat 
SolarCity), penyimpan energi rumahan 
Powerwall, serta kerja sama untuk 
mempersenjatai Mercedes Benz A-
Class dan B-Class dengan baterai listrik 
mereka. Dengan janji manis itulah Tesla 
berusaha mewujudkan impian mereka 
terhadap dunia yang sehat bersama 
dengan kendaraan listrik yang ramah 
lingkungan, hemat, nyaman, dan murah 
(sebelum masuk dengan legal ke 
Indonesia, tentu).  
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Apa Kata Bintang Anda
Pemerintah Amerika Serikat (AS) 
mengabarkan bahwa Donald Trump dan 
Kim Jong-un sepakat mengadakan 
pertemuan puncak kedua menjelang 
akhir Februari 2019. Pengumuman itu 
disampaikan oleh Kantor Oval di Gedung 
Putih pada Jumat 18 Januari, setelah 
menerima kunjungan resmi dari tangan 
kanan pemimpin Korea Utara, Kim Yong-
chol.Dikutip dari The Guardian pada 
Sabtu (19/1/2019), Kim Yong-chol yang 
merupakan veteran intelijen bertemu 
dengan Menteri Luar Negeri AS Mike 
Pompeo selama satu jam di sebuah 
hotel di Washington DC, dan kemudian 
menghabiskan lebih dari satu setengah 
jam dengan Donald Trump di Gedung 
Putih.Setelah utusan Korea Utara itu 
meninggalkan Gedung Putih, 
juru bicara Trump, Sarah Sanders, 
mengeluarkan pernyataan yang 
mengkonfirmasi bahwa pertemuan 
puncak lainnya dengan Kim Jong-un 
akan segera berlangsung, tetapi lokasi 
dan waktu resminya belum 
diputuskan.Sanders mengatakan Trump 

Trump Bertemu Jong Un Akhir Februari

Internasional

dan Kim Yong-chol telah membahas 
"denuklirisasi dan pertemuan puncak 
kedua, yang akan berlangsung 
menjelang akhir Februari"."Presiden 
Trump berharap untuk bertemu 
dengan Ketua Kim di tempat yang 
akan diumumkan kemudian," 
tambahnya.
Para diplomat AS telah memeriksa 
lokasi di Pasifik untuk pertemuan 
puncak kedua, termasuk Hanoi, 
Bangkok dan Hawaii, di mana Ibu 
Kota Vietnam dipandang potensial 
saat ini.Sebagai salah satu hasil 
pertemuan di Kantor Oval pada hari 
Jumat, utusan khusus AS, Stephen 
Biegun, akan bertemu dengan 
mitranya dari Korea Utara, Choe Son-
hui, di Stockholm selama akhir pekan 
ini, guna mencoba mengembangkan 
agenda lebih pada pada gelaran KTT 
mendatang.Sebelumnya, Korea Utara 
terus menolak untuk bertemu dengan 
Biegun, dan lebih memilih berdiskusi 
dengan Pompeo langsung, atau 
Trump, atas alasan efisiensi.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Peluang terbuka lebar bagi Anda jika 
Anda mau berusaha keras untuk 
mendapatkannya. Strategi baru 
memangsangatdiperlukan.
Cinta: Perlu kejujuran bagi kedua 
pasangan. 

Mungkin saat ini jalannya terasa berat, 
tetap berpikir positif saja Cinta 
pertengkaran sering menyapa Anda 
dan pasangan. Sebenarnya semua itu 
dapat Anda lalui. Karena Anda berdua 
saling mencintai dan memahami

menyimpan permasalahan sendiri 
tentunya bukan hal yang baik dalam 
dunia karier, karena Anda tidak bekerja 
sendirian, Jangan sampai saat Anda 
ingin meluruskan masalah namun 
malah membuatnya menjadi kacau.
Cinta: Coba kendalikan emosi Anda 
dan jangan terlampau sensitif.

Jika Anda diminta untuk memilih mana 
yang harus di prioritas bagi Anda, 
sepertinya Anda akan memilih 
pekerjaan
Cinta: Cobalah untuk lebih fokus dan 
menjaga hati Anda. Kesetiaan Anda 
akan diuji dan berusahalah untuk dapat 
melewatinya.

Minggu ini akan Anda lewati dengan 
banyak proses pembelajaran, di 
antaranya Anda akan belajar melihat 
sesuatu dari sudut pandang orang lain. 
ada baiknya Anda lebih mampu untuk 
lebih objektif dan memandang dari 
segala sisi. 
Cinta: Tampaknya ini akan menjadi 
kencan yang sangat lebih 
menyenangkan.

Nampaknya saat ini Anda adalah satu-
satunya orang dalam keluarga yang 
bisa melakukan banyak hal bagi yang 
lainnya. Kondisi mereka memang lagi 
kurang beruntung selayaknya bisa 
Anda tolerir. Cinta: Tetap saling 

memperhatikan seperti sebelumnya. Dan 
tampaknya semakin hari semakin 
harmonis.

Staminamu yang sedang baik membuat 
Anda terdorong melakukan banyak hal 
yang selama ini Anda tunda. Selama 
Anda mampu, kenapa nggak? 
Cinta: Anda wajar untuk cemburu pasa 
pasangan.Anda harus lebih dewasa 
dalam berpikir.

Cobalah proporsionalkan dalam 
membagi waktu antara pekerjaan dan 
waktu santai. Sesal kemudian tidak 
berguna, jadi kenapa tidak Anda mulai 
dari sekarang?
Cinta: Hubungan Anda berada di ujung 
tanduk. Ubah sikap Anda bila masih 
mendambakannya bersama.

Akan ada persoalan baru. Keuangan 
Anda mengkhawatirkan.Cari setiap 
peluang yang ada, jadikan hal tersebut 
sesuatu yang menguntungkanCinta: 
Jangan terlena pada situasi sekarang. 

Pangkas rencana pengeluaran yang 
tidak penting. Kesabaran dan 
ketenangan akan membawa banyak hal 
positif di minggu ini .Cinta: Pasangan 
Anda berbuat ulah lagi? Tenang sabar 
jangan terburu membuat keputusan yang 
salah di kemudian hari. 

Berikan sedikit kesenangan buat diri 
sendiri, agar semangat kerja Anda pulih 
kembali Cinta: Pasangan Anda bertindak 
sedikit aneh di minggu ini. Ingat untuk 
lebih sabar menghadapinya yang paling 
utama. 

Cobalah untuk tidak terlalu boros. 
Beberapa hari ke depan akan ada 
pengeluaran yang cukup besar. Jangan 
lupa beramal. 
Cinta: Jalani hidup baru dan cobalah 
beradaptasi dengan orang baru yang 
saat ini ada untuk Anda, mungkin dia 
menjadi yang terbaik buat Anda.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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chol.Dikutip dari The Guardian pada 
Sabtu (19/1/2019), Kim Yong-chol yang 
merupakan veteran intelijen bertemu 
dengan Menteri Luar Negeri AS Mike 
Pompeo selama satu jam di sebuah 
hotel di Washington DC, dan kemudian 
menghabiskan lebih dari satu setengah 
jam dengan Donald Trump di Gedung 
Putih.Setelah utusan Korea Utara itu 
meninggalkan Gedung Putih, 
juru bicara Trump, Sarah Sanders, 
mengeluarkan pernyataan yang 
mengkonfirmasi bahwa pertemuan 
puncak lainnya dengan Kim Jong-un 
akan segera berlangsung, tetapi lokasi 
dan waktu resminya belum 
diputuskan.Sanders mengatakan Trump 
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dan Kim Yong-chol telah membahas 
"denuklirisasi dan pertemuan puncak 
kedua, yang akan berlangsung 
menjelang akhir Februari"."Presiden 
Trump berharap untuk bertemu 
dengan Ketua Kim di tempat yang 
akan diumumkan kemudian," 
tambahnya.
Para diplomat AS telah memeriksa 
lokasi di Pasifik untuk pertemuan 
puncak kedua, termasuk Hanoi, 
Bangkok dan Hawaii, di mana Ibu 
Kota Vietnam dipandang potensial 
saat ini.Sebagai salah satu hasil 
pertemuan di Kantor Oval pada hari 
Jumat, utusan khusus AS, Stephen 
Biegun, akan bertemu dengan 
mitranya dari Korea Utara, Choe Son-
hui, di Stockholm selama akhir pekan 
ini, guna mencoba mengembangkan 
agenda lebih pada pada gelaran KTT 
mendatang.Sebelumnya, Korea Utara 
terus menolak untuk bertemu dengan 
Biegun, dan lebih memilih berdiskusi 
dengan Pompeo langsung, atau 
Trump, atas alasan efisiensi.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Peluang terbuka lebar bagi Anda jika 
Anda mau berusaha keras untuk 
mendapatkannya. Strategi baru 
memangsangatdiperlukan.
Cinta: Perlu kejujuran bagi kedua 
pasangan. 

Mungkin saat ini jalannya terasa berat, 
tetap berpikir positif saja Cinta 
pertengkaran sering menyapa Anda 
dan pasangan. Sebenarnya semua itu 
dapat Anda lalui. Karena Anda berdua 
saling mencintai dan memahami

menyimpan permasalahan sendiri 
tentunya bukan hal yang baik dalam 
dunia karier, karena Anda tidak bekerja 
sendirian, Jangan sampai saat Anda 
ingin meluruskan masalah namun 
malah membuatnya menjadi kacau.
Cinta: Coba kendalikan emosi Anda 
dan jangan terlampau sensitif.

Jika Anda diminta untuk memilih mana 
yang harus di prioritas bagi Anda, 
sepertinya Anda akan memilih 
pekerjaan
Cinta: Cobalah untuk lebih fokus dan 
menjaga hati Anda. Kesetiaan Anda 
akan diuji dan berusahalah untuk dapat 
melewatinya.

Minggu ini akan Anda lewati dengan 
banyak proses pembelajaran, di 
antaranya Anda akan belajar melihat 
sesuatu dari sudut pandang orang lain. 
ada baiknya Anda lebih mampu untuk 
lebih objektif dan memandang dari 
segala sisi. 
Cinta: Tampaknya ini akan menjadi 
kencan yang sangat lebih 
menyenangkan.

Nampaknya saat ini Anda adalah satu-
satunya orang dalam keluarga yang 
bisa melakukan banyak hal bagi yang 
lainnya. Kondisi mereka memang lagi 
kurang beruntung selayaknya bisa 
Anda tolerir. Cinta: Tetap saling 

memperhatikan seperti sebelumnya. Dan 
tampaknya semakin hari semakin 
harmonis.

Staminamu yang sedang baik membuat 
Anda terdorong melakukan banyak hal 
yang selama ini Anda tunda. Selama 
Anda mampu, kenapa nggak? 
Cinta: Anda wajar untuk cemburu pasa 
pasangan.Anda harus lebih dewasa 
dalam berpikir.

Cobalah proporsionalkan dalam 
membagi waktu antara pekerjaan dan 
waktu santai. Sesal kemudian tidak 
berguna, jadi kenapa tidak Anda mulai 
dari sekarang?
Cinta: Hubungan Anda berada di ujung 
tanduk. Ubah sikap Anda bila masih 
mendambakannya bersama.

Akan ada persoalan baru. Keuangan 
Anda mengkhawatirkan.Cari setiap 
peluang yang ada, jadikan hal tersebut 
sesuatu yang menguntungkanCinta: 
Jangan terlena pada situasi sekarang. 

Pangkas rencana pengeluaran yang 
tidak penting. Kesabaran dan 
ketenangan akan membawa banyak hal 
positif di minggu ini .Cinta: Pasangan 
Anda berbuat ulah lagi? Tenang sabar 
jangan terburu membuat keputusan yang 
salah di kemudian hari. 

Berikan sedikit kesenangan buat diri 
sendiri, agar semangat kerja Anda pulih 
kembali Cinta: Pasangan Anda bertindak 
sedikit aneh di minggu ini. Ingat untuk 
lebih sabar menghadapinya yang paling 
utama. 

Cobalah untuk tidak terlalu boros. 
Beberapa hari ke depan akan ada 
pengeluaran yang cukup besar. Jangan 
lupa beramal. 
Cinta: Jalani hidup baru dan cobalah 
beradaptasi dengan orang baru yang 
saat ini ada untuk Anda, mungkin dia 
menjadi yang terbaik buat Anda.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Pengamat komunikasi politik 
Universitas Paramadina, Hendri Satrio, 
menyebut, capres nomor urut 01 
Prabowo Subianto terlalu 'sopan' dalam 
debat pertama pilpres, Kamis 
(17/1/2019). Ada hal-hal yang 
sebenarnya bisa digunakan Prabowo 
untuk menyerang balik Jokowi, tetapi 
justru tidak ia manfaatkan.
Jika pada debat-debat selanjutnya 
Prabowo tetap bersikap demikian, kata 
Hendri, maka sulit bagi Prabowo untuk 
bisa mengalahkan Jokowi. "Terlalu 
sopan Pak Prabowo, hal-hal yang 
sebenarnya bisa saat itu dilakukan 
serang balik, itu tidak dilakukan. Itu jadi 
catatan penting buat Mas Dahnil 
(Dahnil Anzar Simanjuntak, Jubir tim 
kampanye Prabowo-Sandi) kalau 

Saran Pengamat Politik Untuk Prabowo

Tanah Air

Prabowo tampilannya begitu terus susah 
ngalahin Jokowi," kata Hendri dalam 
sebuah diskusi, Sabtu (19/1/2019). 
Hendri mengatakan, Prabowo tampil di 
bawah 'form'-nya, sementara Jokowi 
tampil berbeda dari citra dirinya. Jokowi 
dinilai lebih percaya diri, bahkan ofensif.
 Tidak hanya emosi yang muncul, tetapi, 
paslon nomor urut 01 itu juga terbilang 
'nyinyir'. Catatan Hendri, jika ingin 
menang dari Jokowi, Prabowo harus 
lebih total lagi. Prabowo disarankan 
untuk lebih berani dalam menyampaikan 
visi, misi dan programnya.
 "PR Mas Dahnil untuk debat kedua 
harus bisa memberikan edukasi ke Pak 
Prabowo, harus lebih berani lagi untuk 
bisa tektok dengan isu-isu aktual," 
tandasnya.

Debat pasangan capres cawapres 
pertama yang digelar pada Kamis (17/1) 
malam lalu menuai banyak kritik. Salah 
satu hal yang paling disorot adalah kisi-
kisi pertanyaan debat yang diberikan 
KPU kepada dua kubu sebelum debat 
berlangsung. Akibatnya, debat dinilai tak 
substantif.Atas berbagai kritik tersebut, 
KPU akan mengubah format, 
mekanisme debat kedua dan 
seterusnya. Demikian disampaikan 
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, 
Minggu (20/1).Wahyu mengatakan 
seluruh komisioner KPU telah 

KPU Lakukan Perubahan Dalam Debat Pilpres

melakukan rapat pleno untuk 
mengevaluasi secara menyeluruh 
jalannya debat pertama. Hasilnya, 
pihaknya berkomitmen memperbaiki 
format dan mekanisme debat menjadi 
lebih baik."Debat kedua, format dan 
mekanisme akan kita rancang 
sedemikian rupa agar memungkinkan 
bagi pasangan calon presiden dan 
wakil presiden menunjukkan performa, 
kapasitas terkait penyampaian 
gagasan-gagasan besar yang 
tercantum dalam visi, misi, program 
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untuk memimpin Indonesia lima tahun 
ke depan," jelasnya ditemui di 
D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta 
Selatan.
Salah satu format yang akan diubah 
ialah meniadakan kisi-kisi soal dari 
panelis kepada pasangan calon. 
Selain itu durasi penyampaian visi 
misi dan program pasangan calon 
akan diperpanjang."Termasuk durasi 
akan kita perbarui karena debat 
pertama penyampaian visi misi dan 
program dari kandidat hanya tiga 
menit. Ini dirasa kurang sehingga 
mungkin akan kita tambah waktunya," 
sebutnya.
Format yang akan diubah selanjutnya 
ialah teknis panggung. Wahyu 
mengatakan pihaknya mendapat 
banyak kritik terkait teknis panggung 
pada debat pertama. Rakyat, kata dia, 
merasa tidak nyaman karena gaduh 
mengingat debat pertama dihadiri 
juga oleh pendukung paslon."Perlu 
diketahui KPU tidak melayani elite. 
Kami melayani rakyat, jadi tentu saja 
berpihak pada kepentingan rakyat 
untuk mendapatkan hak menonton, 
menyimak, mencermati debat 
berikutnya dengan lebih nyaman, 
dengan lebih leluasa," jelasnya.
"Kalau kemudian undangan dalam 
arena debat terlalu gaduh maka itu 
akan mengurangi hak rakyat untuk 
dapat informasi memadai dari debat 
capres," imbuhnya.
Untuk mengantisipasi kegaduhan dan 
kebisingan, pihaknya 
mempertimbangkan mengurangi 
jumlah pendukung yang diizinkan 
masuk ke arena debat. Termasuk juga 
mengatur tamu undangan agar lebih 
tertib dalam menyaksikan debat. 
Karena jika masyarakat terganggu 
dalam menyimak debat, tujuan debat 
tak akan tercapai."Karena debat salah 
satu metode kampanye yang 
difasilitasi KPU agar pasangan calon 
dapat menyampaikan visi, misi, 
programnya. Tetapi di lain pihak 
masyarakat punya hak mengetahui 
visi misi dan performa pasangan 
calon. Debat ini jadi referensi penting 

masyarakat pemilih untuk 
menggunakan hak politiknya pada 
Pemilu mendatang," jelasnya.
"Kita punya komitmen debat lebih baik 
format dan mekanismenya, lebih 
substansial, lebih mengedukasi tapi 
menarik untuk ditonton," lanjutnya.
Pada Senin (21/1) besok, KPU akan 
kembali menggelar rapat koordinasi 
bersama tim kampanye dari dua kubu 
pasangan capres cawapres. Hasil 
evaluasi internal yang dilakukan 
komisioner KPU akan disampaikan 
kepada dua kubu.KPU juga telah 
mengantongi daftar nama panelis untuk 
debat kedua yang bertema Energi dan 
Pangan, Sumber Daya Alam, 
Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur. 
Namun terkait jumlahnya belum 
diputuskan, jumlahnya bisa enam 
orang seperti sebelumnya dan bisa 
juga bertambah, tergantung pada tema 
debat."Kita sudah punya pilihan pakar-
pakar yang dipertimbangkan dalam 
debat kedua sebagai panelis," 
jelasnya.Terkait adanya usulan jadwal 
tayang debat dipercepat sehingga 
masyarakat di wilayah Indonesia timur 
bisa menyaksikan debat tidak terlalu 
malam, Wahyu mengatakan jadwal 
tayang ini juga ada pertimbangan 
teknis dan mendengar masukan dari 
media."Media punya pertimbangan-
pertimbangan agar debat ditonton lebih 
banyak pemirsa. Itu dalam jam tayang 
kapan. Itu juga akan jadi pertimbangan 
kita supaya debat betul-betul 
bermanfaat karena dapat ditonton oleh 
rakyat dalam waktu yang tepat," 
katanya. 

 Taman Nasional Komodo (TNK), 
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 
rencananya akan ditutup dari kunjungan 
wisatawan selama satu tahun. Tujuannya 
untuk meningkatkan jumlah populasi 
komodo dan rusa yang menjadi makanan 
utama hewan langka tersebut. Namun 
belum diketahui waktu penetupan 
kawasan wisata tersebut.
"Pemerintah Provinsi NTT akan menata 
kawasan Taman Nasional Komodo agar 
menjadi lebih baik, sehingga habitat 
komodo menjadi lebih berkembang. 
Kami akan menutup Taman Nasional 
Komodo selama satu tahun," kata 
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat 
ketika ditemui di Kupang, Jumat (18/1).
Viktor juga mengatakan, kondisi habitat 
komodo di Kabupaten Manggarai Barat, 
ujung barat Pulau Flores itu sudah 
semakin berkurang, serta tubuh komodo 
yang mengecil karena berkurangnya 
populasi rusa yang menjadi makanan 
binatang purba itu."Kondisi tubuh 
komodo tidak sebesar dulu, karena 
populasi rusa sebagai makanan utama 
komodo terus berkurang karena 
maraknya pencurian rusa di kawasan 
itu," tegas Viktor.
Viktor khawatir jika populasi rusa 
semakin berkurang, tidak menutup 
kemungkinan komodo di kawasan 
tersebut saling memangsa satu sama 
lain untuk bertahan hidup.
"Insting sebagai binatang akan muncul 
apabila rantai makanan komodo 
berkurang. Apabila makanan utamanya 
melimpah, maka instingnya akan 
berbeda. Hal itulah yang mendorong 
pemerintah melakukan penataan 
kawasan komodo dengan menutup 
sementara kawasan itu dari kunjungan 
wisatawan selama satu tahun," tutupnya.
Rp 100 Miliar
Sebelumnya, Viktor menyatakan 
Pemprov NTT menyiapkan dana sebesar 
Rp100 miliar dari APBD 2019 untuk 
mendanai pembangunan Pulau Komodo 
di TNK. Dana tersebut akan digunakan 
untuk membudidayakan ternak, seperti 

Taman Nasional Komodo Ditutup 1 Tahun

Tanah Air

kerbau, babi, kambing, serta rusa, 
sebagai makanan komodo. Pihaknya 
juga akan mendesain ulang taman 
tersebut, termasuk menanam sejumlah 
pohon.Lebih jauh dikatakan, walaupun 
pengelolaan TNK di bawah kendali 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, tetapi pihaknya tetap akan 
mengambil alih pengelolaan TNK. 
Rentang kendali yang sangat jauh dari 
pusat ke daerah, khususnya ke Pulau 
Komodo, membuat kondisi Pulau 
Komodo tak diperhatikan dengan baik.
"Kami akan ambil alih. 
Kami juga akan tutup untuk sementara 
waktu, Kalau ribut-ribut, paling nanti 
Presiden yang akan turun, dan saat itu 
kami akan jelaskan alasannya," 
ujarnya.
Wisatawan yang datang ke kawasan 
TNK, lanjutnya, boleh masuk dan 
berkeliling di TNK, tetapi tidak boleh 
turun dari kapal. "Saya sungguh-
sungguh, Pulau Komodo harus 
didesain ulang. 
Wisatawan suka dengan kehidupan liar 
dari Komodo. Mereka datang bukan 
untuk melihat Komodo yang hidupnya 
malas-malas. Jika desain ulang Pulau 
Komodo sudah rampung, baru akan 
dibuka kembali dengan harga tiket 
masuk mencapai US$ 500 dolar per 
orang atau setara dengan dengan Rp 7 
juta per orang. US$ 500 dolar itu 
bentuk donasi terhadap pembangunan 
ekosistem dunia," ujarnya.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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dalam menyimak debat, tujuan debat 
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satu metode kampanye yang 
difasilitasi KPU agar pasangan calon 
dapat menyampaikan visi, misi, 
programnya. Tetapi di lain pihak 
masyarakat punya hak mengetahui 
visi misi dan performa pasangan 
calon. Debat ini jadi referensi penting 
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"Kita punya komitmen debat lebih baik 
format dan mekanismenya, lebih 
substansial, lebih mengedukasi tapi 
menarik untuk ditonton," lanjutnya.
Pada Senin (21/1) besok, KPU akan 
kembali menggelar rapat koordinasi 
bersama tim kampanye dari dua kubu 
pasangan capres cawapres. Hasil 
evaluasi internal yang dilakukan 
komisioner KPU akan disampaikan 
kepada dua kubu.KPU juga telah 
mengantongi daftar nama panelis untuk 
debat kedua yang bertema Energi dan 
Pangan, Sumber Daya Alam, 
Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur. 
Namun terkait jumlahnya belum 
diputuskan, jumlahnya bisa enam 
orang seperti sebelumnya dan bisa 
juga bertambah, tergantung pada tema 
debat."Kita sudah punya pilihan pakar-
pakar yang dipertimbangkan dalam 
debat kedua sebagai panelis," 
jelasnya.Terkait adanya usulan jadwal 
tayang debat dipercepat sehingga 
masyarakat di wilayah Indonesia timur 
bisa menyaksikan debat tidak terlalu 
malam, Wahyu mengatakan jadwal 
tayang ini juga ada pertimbangan 
teknis dan mendengar masukan dari 
media."Media punya pertimbangan-
pertimbangan agar debat ditonton lebih 
banyak pemirsa. Itu dalam jam tayang 
kapan. Itu juga akan jadi pertimbangan 
kita supaya debat betul-betul 
bermanfaat karena dapat ditonton oleh 
rakyat dalam waktu yang tepat," 
katanya. 

 Taman Nasional Komodo (TNK), 
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 
rencananya akan ditutup dari kunjungan 
wisatawan selama satu tahun. Tujuannya 
untuk meningkatkan jumlah populasi 
komodo dan rusa yang menjadi makanan 
utama hewan langka tersebut. Namun 
belum diketahui waktu penetupan 
kawasan wisata tersebut.
"Pemerintah Provinsi NTT akan menata 
kawasan Taman Nasional Komodo agar 
menjadi lebih baik, sehingga habitat 
komodo menjadi lebih berkembang. 
Kami akan menutup Taman Nasional 
Komodo selama satu tahun," kata 
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat 
ketika ditemui di Kupang, Jumat (18/1).
Viktor juga mengatakan, kondisi habitat 
komodo di Kabupaten Manggarai Barat, 
ujung barat Pulau Flores itu sudah 
semakin berkurang, serta tubuh komodo 
yang mengecil karena berkurangnya 
populasi rusa yang menjadi makanan 
binatang purba itu."Kondisi tubuh 
komodo tidak sebesar dulu, karena 
populasi rusa sebagai makanan utama 
komodo terus berkurang karena 
maraknya pencurian rusa di kawasan 
itu," tegas Viktor.
Viktor khawatir jika populasi rusa 
semakin berkurang, tidak menutup 
kemungkinan komodo di kawasan 
tersebut saling memangsa satu sama 
lain untuk bertahan hidup.
"Insting sebagai binatang akan muncul 
apabila rantai makanan komodo 
berkurang. Apabila makanan utamanya 
melimpah, maka instingnya akan 
berbeda. Hal itulah yang mendorong 
pemerintah melakukan penataan 
kawasan komodo dengan menutup 
sementara kawasan itu dari kunjungan 
wisatawan selama satu tahun," tutupnya.
Rp 100 Miliar
Sebelumnya, Viktor menyatakan 
Pemprov NTT menyiapkan dana sebesar 
Rp100 miliar dari APBD 2019 untuk 
mendanai pembangunan Pulau Komodo 
di TNK. Dana tersebut akan digunakan 
untuk membudidayakan ternak, seperti 
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kerbau, babi, kambing, serta rusa, 
sebagai makanan komodo. Pihaknya 
juga akan mendesain ulang taman 
tersebut, termasuk menanam sejumlah 
pohon.Lebih jauh dikatakan, walaupun 
pengelolaan TNK di bawah kendali 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, tetapi pihaknya tetap akan 
mengambil alih pengelolaan TNK. 
Rentang kendali yang sangat jauh dari 
pusat ke daerah, khususnya ke Pulau 
Komodo, membuat kondisi Pulau 
Komodo tak diperhatikan dengan baik.
"Kami akan ambil alih. 
Kami juga akan tutup untuk sementara 
waktu, Kalau ribut-ribut, paling nanti 
Presiden yang akan turun, dan saat itu 
kami akan jelaskan alasannya," 
ujarnya.
Wisatawan yang datang ke kawasan 
TNK, lanjutnya, boleh masuk dan 
berkeliling di TNK, tetapi tidak boleh 
turun dari kapal. "Saya sungguh-
sungguh, Pulau Komodo harus 
didesain ulang. 
Wisatawan suka dengan kehidupan liar 
dari Komodo. Mereka datang bukan 
untuk melihat Komodo yang hidupnya 
malas-malas. Jika desain ulang Pulau 
Komodo sudah rampung, baru akan 
dibuka kembali dengan harga tiket 
masuk mencapai US$ 500 dolar per 
orang atau setara dengan dengan Rp 7 
juta per orang. US$ 500 dolar itu 
bentuk donasi terhadap pembangunan 
ekosistem dunia," ujarnya.
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